
Privacy reglement Drijf-Kracht 

Drijf-Kracht	werft	en	selecteert	medewerkers	vooropdrachtgevers,	waarna	medewerkers	in	
dienst	gaan	bij	opdrachtgever.	Of	Drijf-Kracht	werft	en	selecteert	medewerkers	in	de	rol	van	
intermediair	die	daarna	ter	beschikking	worden	gesteld	door	samenwerkingspartner	
Nextpayroll	BV	(hiervoor	geldt	ook	het	privacy	reglement	van	Nextpayroll)	aan	
opdrachtgevers	en	bemiddelt	zzp’ers.	In	dat	kader	is	het	noodzakelijk	dat	wij	(jouw)	
persoonsgegevens	verwerken.	In	dit	privacyreglement	informeren	wij	je	over	het	gebruik	
van	jouw	persoonsgegevens.		

Wij	raden	je	aan	dit	privacyreglement	aandachtig	door	te	nemen.	Jouw	persoonsgegevens	
worden	met	de	grootst	mogelijke	zorgvuldigheid	behandeld	en	beveiligd,	conform	de	eisen	
die	de	privacywet-	en	regelgeving	mogelijke	zorgvuldigheid	behandeld	en	beveiligd,	conform	
de	eisen	die	de	privacywet-	en	regelgeving	hieraan	stelt.	

De	bepalingen	in	dit	privacyreglement	zijn	van	toepassing	op:		

1. werknemers,	stagiaires	en	andere	bij	Drijf-Kracht	personen	die	via	Drijf-Kracht		

bemiddeld	worden	naar	haar	opdrachtgevers;		

2. Zzp’ers	die	worden	bemiddeld		
3. (interne)	werknemers	van	Drijf-Kracht	die	niet	ter	beschikking	worden	gesteld	aan		

opdrachtgevers	(kantoorpersoneel);		

4. alle	bezoekers	van	onze	website;		
5. werknemers	of	vertegenwoordigers	van	onze	(potentiële)	zakelijke	relaties	

(waaronder		

leveranciers	en	opdrachtgevers	van	Drijf-Kracht).		

Artikel	1	Definities		

In	dit	reglement	wordt	verstaan	onder:		

a) Drijf-Kracht:	Drijf-Kracht,	gevestigd	en	kantoorhoudende	te	(4484	CC)	Kortgene	aan	
Hoofdstraat	55,	ingeschreven	in	het	handelsregister	van	de	Kamer	van	Koophandel	
onder	nummer	67149394.	

b) opdrachtgever:	iedere	natuurlijke	of	rechtspersoon	die	naast	Drijf-Kracht	B.V.	partij	is	
bij	de	opdracht.		

c) intermediair:	iedere	natuurlijke	of	rechtspersoon	die	de	diensten	van	Nextpayroll	
B.V.	aanbiedt	in	het	kader	van	een	overeenkomst	tot	samenwerking	tussen	de	
intermediair	en	Nextpayroll	B.V.,	en	taken	uitvoert	namens	de	opdrachtgever,	zoals	
overeengekomen	tussen	opdrachtgever	en	intermediair	(o.a.	werving	en	selectie	van	
werknemers).		

d) opdrachtovereenkomst:	de	overeenkomst	van	opdracht	tussen	jou	en	Drijf-Kracht	
inzake	zzp-	bemiddeling.	



e) verwerker:	een	natuurlijke	persoon	of	rechtspersoon,	een	overheidsinstantie,	een	
dienst	of	een	ander	orgaan	die/dat	ten	behoeve	van	Drijf-Kracht	persoonsgegevens	
verwerkt;	

f) derde:	ieder	ander	dan:	jij,	Drijf-Kracht,	een	verwerker,	of	enig	persoon	die	onder	
rechtstreeks	gezag	van	de	verantwoordelijke	of	de	verwerker	gemachtigd	is	om	
persoonsgegevens	te	verwerken;		

g) jij	en	jou:	degene	van	wie	persoonsgegevens	door	Drijf-Kracht	worden	verwerkt.		
h) persoonsgegeven:	elk	gegeven	dat	op	jou	betrekking	heeft	en	ook	naar	jou	te	

herleiden	is;	
i) toestemming:	elke	vrije,	specifieke	en	op	informatie	berustende	wilsuiting	waarmee	

jij	aanvaardt	dat	jouw	persoonsgegevens	worden	verwerkt;	
j) verwerkingsverantwoordelijke:	Drijf-Kracht;	
k) verstrekken	van	persoonsgegevens:	het	bekend	maken	of	ter	beschikking	stellen	van	

persoonsgegevens;	
l) verwerking	van	persoonsgegevens:	elke	handeling	of	elk	geheel	van	handelingen	met	

betrekking	tot	persoonsgegevens),	waaronder	in	ieder	geval	het	verzamelen,	
vastleggen,	ordenen,	bewaren,	bijwerken,	wijzigen,	opvragen,	raadplegen,	
gebruiken,	verstrekken	door	middel	van	doorzending,	verspreiding	of	enige	andere	
vorm	van	terbeschikkingstelling,	samenbrengen,	met	elkaar	in	verband	brengen,	
alsmede	het	afschermen,	uitwissen	of	vernietigen	van	gegevens.		

Artikel	2	Reikwijdte	reglement		

1.	Dit	reglement	is	van	toepassing	op	alle	verwerkingen	van	persoonsgegevens	door	Drijf-
Kracht.		

Artikel	3	Doeleinden/grondslagen	verwerking	van	persoonsgegevens		

1. De	persoonsgegevens	worden	door	Drijf-Kracht	enkel	verwerkt	voor	de	volgende	
doeleinden:		

o -		Het	bemiddelen	naar	een	baan	in	loondienst	bij	opdrachtgever	of	het	op	
flexibele	basis	via	samenwerkingspartner	Next	payroll	BV	aangaan	van	een	
arbeidsverhouding/opdrachtovereenkomst	en	de	daarvoor	relevante	
administratievoering;		

o -		De	uitvoering	van	de	opdrachtovereenkomst	(ZZP)	tussen	jou	en	Drijf-
Kracht;		

o -		Het	aangaan	en	uitvoeren	van	de	overeenkomst	tussen	Drijf-Kracht	en	onze	
opdrachtgevers;		

o -		Het	informeren	van	jou	over	onze	dienstverlening;		
o -		Kwaliteits-	en	managementdoeleinden,	zoals	interne	controles,	audits,		

accountantscontrole	en	certificeringen;		
o -		Het	bevorderen	van	jouw	persoonlijke	ontwikkeling,	door	middel	van	

bijvoorbeeld	opleidingen	en	testen;		
o -		De	beoordeling	van	jouw	geschiktheid	en	beschikbaarheid	voor	

arbeidsbemiddeling;		
o -		Het	aanvragen	van	subsidies,	premiekortingen	etc.	(en	de	beoordeling	of	je	

daarvoor	in			aanmerking	komt).		



o -		Het	voldoen	aan	wettelijke	verplichtingen	die	op	Drijf-Kracht	rusten;		
o -		Het	voldoen	aan	een	gerechtelijk	bevel	of	vonnis.		

	

2. De	persoonsgegevens	worden	slechts	verwerkt,	indien	aan	een	van	de	volgende	
voorwaarden	(grondslagen)	is	voldaan:		

o -		Het	is	noodzakelijk	voor	de	uitvoering	van	een	overeenkomst	waarbij	je	
betrokken	bent	inclusief	de	pre-contractuele	fase;		

o -		Het	is	noodzakelijk	om	te	voldoen	aan	een	wettelijke	verplichting	die	op	
Drijf-Kracht	rust;		

o -		Je	hebt	toestemming	gegeven	(met	deze	grondslag	gaan	we	zeer	
terughoudend	om	en	deze	komt	dan	ook	zelden	voor);		

o -		Het	is	noodzakelijk	voor	de	behartiging	van	de	gerechtvaardigde	belangen	
van	Drijf-Kracht	of		

o een	derde,	behalve	wanneer	de	belangen	of	de	grondrechten	en	de	
fundamentele	vrijheden	van	jou	zwaarder	wegen	dan	de	belangen	van	Drijf-
Kracht	en/of	de	derde.		

	

De	volgende	artikelen	4	t/m	6	zijn	alleen	van	toepassing	op	werknemers,	
stagiaires,	zzp’ers	en	andere	bij	Drijf-Kracht	werkzame	personen	die	al	dan	
niet	tewerkgesteld	zijn/worden	bij	haar	opdrachtgevers.		

Artikel	4	Totstandkoming	arbeids-/opdrachtovereenkomst		

1.	Op	het	moment	dat	Drijf-Kracht		jouw	CV	van	jou	krijgt	ten	behoeve	van	bemiddeling	naar	
een	baan,	zal	Drijf-Kracht	de	volgende	persoonsgegevens	opnemen	in	haar	administratie:		

• -NAW-gegevens		
• -Telefoonnummer		
• -E-mailadres		
• -Geboortedatum	
• Over	welke	opleiding(en)/werkervaring(en)/certificaten	je	beschikt	(indien	en	voor	

zover	van	belang)	
• Of	je	in	het	bezit	bent	van	een	rijbewijs	(indien	en	voor	zover	van	belang	voor	de	

functie)	
• VOG	(indien	en	voor	zover	van	belang	voor	de	functie)	

2.	 De	in	het	vorige	lid	opgenomen	persoonsgegevens	worden	door	Drijf-Kracht	aan	de	
opdrachtgever	verstrekt	middels	het	versturen	van	een	CV.			

3.	In	het	geval	van	ZZP-bemiddeling		worden	deze	gegevens	aangevuld	met	het	verstrekken	
van	de	model	bemiddelingsovereenkomst	aan	de	opdrachtgever,	bij	welke	
overeenkomst	de	zzp’er	zelf	ook	partij	is.		

• -		Bankrekeningnummer	(IBAN)		



• -		Inschrijfnummer	van	de	Kamer	van	Koophandel		
• -		Uittreksel	uit	het	Handelsregister	van	de	Kamer	van	Koophandel		
• -		Kopie	bedrijfs-	en	beroepsaansprakelijkheidsverzekering	(WA	verzekering	met			

betrekking	tot.	de	aansprakelijkheid	van	de	onderneming)		
• -		Indien	aanwezig:	kopie	van	de	arbeidsongeschiktheidsverzekering		
• -		Bewijs	van	inschrijving	in	Beroepsregister	(indien	van	toepassing)		
• -		Bewijs	van	Keurmerk	(indien	van	toepassing)		
• -		Btw-nummer		
• -		Kopie	identiteitsbewijs	(en	daarmee	dus	ook	de	gegevens	die	hierop	vermeld	staan,	

zoals	BSN,	nationaliteit,	geslacht,	geboorteplaats,	documentnummer,	geldig	tot	
datum)		

• -		Kopie	verblijfsvergunning	of	tewerkstellingsvergunning	(indien	van	toepassing)		

4.	Opdrachtgever	ontvangt	de	hiervoor	genoemde	persoonsgegevens	via	Drijf-Kracht	waar	je	
jezelf	als	werkzoekende	hebt	ingeschreven.	Die	gegevens	zijn	noodzakelijk	voor	het	tot	stand	
brengen	van	de	arbeids-/opdrachtovereenkomst	tussen	jou	en	Opdrachtgever	of	Nextpayroll	
inclusief	de	pre-	contractuele	fase.	De	opdrachtgever	of	Nextpayroll	ontvangen	de	gegevens	
enkel	van	Drijf-Kracht	voor	het	tot	stand	komen	van	een	arbeids-/opdrachtovereenkomst	
tussen	jou	enopdrachtgever	of	Nextpayroll	,	inclusief	de	pre-contractuele	fase,	en	indien	
wordt	vastgesteld	dat	die	handelwijze	het	meest	praktisch	is	voor	alle	betrokken	partijen	(en	
dus	ook	voor	jou).		

5.	Drijf-Kracht	kan	jouw	persoonsgegevens	doorgeven	aan	anderen,	indien	dat	verenigbaar	is	
met	de	in	artikel	3	genoemde	doeleinden/grondslagen,	waaronder	aan	leveranciers,	
auditinstanties,	overheidsinstellingen	en	aan	bedrijven	en/of	personen	die	Drijf-Kracht	heeft	
ingeschakeld	voor	het	uitvoeren	van	bepaalde	taken	(waaronder	verwerkers).		

Artikel	6	Bewaartermijnen		

1. Jouw	persoonsgegevens	worden	bewaard	zolang	dit	noodzakelijk	is	voor	de	
verwerkelijking	van	de	doeleinden	als	genoemd	in	artikel	3	van	dit	reglement.	Na	de	
(wettelijke)	bewaarperiode	worden	jouw	persoonsgegevens	vernietigd.		

2. Indien	een	bepaald	persoonsgegeven	onder	meerdere	wettelijke	regelingen	valt,	
voor	wat	betreft	een	verplichte	bewaartermijn,	dan	wordt	de	bewaartermijn	
aangehouden	die	als	laatste	afloopt.		

Artikel	7	is	alleen	van	toepassing	voor	bezoekers	van	onze	website		

Artikel	7	Website		

1. De	geboden	informatie	op	de	website	https://www.Drijf-Kracht.nl	en	in	
(elektronische)	nieuwsberichten	is	slechts	bedoeld	ter	oriëntatie,	is	van	algemene	
aard	en	houdt	geen	advies	in.	Je	kunt	aan	de	informatie,	zoals	die	wordt	
weergegeven,	geen	rechten	ontlenen.	Hoewel	bij	het	gereedmaken	en	onderhoud	
van	de	website	en	de	inhoud	de	grootst	mogelijke	zorgvuldigheid	wordt	betracht,	
bestaat	altijd	de	mogelijkheid	dat	bepaalde	informatie	onvolkomenheden	bevat	of	
door	verloop	van	tijd	zal	verouderen.	Drijf-Kracht	B.V.	kan	niet	instaan	voor	de	



juistheid,	volledigheid	en	actualiteit	van	de	geboden	informatie.	Drijf-Kracht	B.V.	is	
niet	aansprakelijk	voor	schade,	van	welke	aard	dan	ook.		

2. Onze	website	kent	een	beveiligde	SSL	verbinding,	deze	kun	je	herkennen	aan	het	
slotje	in	de	browserbalk.	Wanneer	je	gebruik	maakt	van	het	contactformulier	op	onze	
website,	zal	gevraagd	worden	om	je	naam,	e-mailadres	en	telefoonnummer	in	te	
vullen	met	als	doeleinde	om	jou	van	een	reactie	te	kunnen	voorzien.	Deze	gegevens	
worden	nergens	anders	voor	gebruikt.	Drijf-Kracht	bewaart	deze	gegevens	niet	
langer	dan	noodzakelijk	en	houdt	zich	hierbij	dan	ook	aan	de	geldende	wet-	en/of	
regelgeving.	Door	deze	gegevens	aan	ons	te	verstrekken,	geef	je	ons	toestemming	
om	de	gegevens	voor	dit	doeleinde	te	gebruiken.		

3. Onze	website	kan	verwijzingen	en/of	hyperlinks	naar	een	of	meerdere	websites	van	
derden	bevatten.	Dit	privacyreglement	is	niet	van	toepassing	op	die	websites	en	wij	
raden	je	aan	het	privacybeleid	van	deze	derden	te	raadplegen	zodat	je	op	de	hoogte	
bent	van	hoe	zij	met	jouw	persoonsgegevens	omgaan.	Drijf-Kracht	heeft	geen	invloed	
op	de	wijze	waarop	deze	platforms	met	jouw	persoonsgegevens	omgaan	en	draagt	
hiervoor	geen	verantwoordelijkheid	en	aanvaardt	geen	enkele	aansprakelijkheid.		

4. Alle	rechten	van	intellectuele	eigendom	op	de	website,	de	hierop	getoonde	
informatie,	beelden	en	andere	uitingen	berusten	uitsluitend	bij	Drijf-Kracht.	Niets	
van	deze	website	mag	openbaar	worden	gemaakt	of	verveelvoudigd,	behoudens	na	
voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	Drijf-Kracht.		

Artikel	8	is	alleen	van	toepassing	op	werknemers	of	vertegenwoordigers	van	onze	
(potentiële)	zakelijke	relaties	(waaronder	leveranciers	en	opdrachtgevers	van	Drijf-Kracht		

Artikel	8	Zakelijke	relaties		

1.	Van	werknemers	of	vertegenwoordigers	van	onze	(potentiële)	zakelijke	relaties	(hierna:	
“relaties”)	verwerken	we	de	volgende	persoonsgegevens:		

• -		(Zakelijke)	NAW-gegevens		
• -		T	elefoonnummer		
• -		E-mailadres		
• -		Functie		

2. Drijf-Kracht	kan	de	persoonsgegevens	van	relaties	doorgeven	aan	anderen,	indien	dit	
van	belang	is	voor	de	uitvoering	van	haar	dienstverlening,	waaronder	(aspirant-
)werknemers,	leveranciers	(o.a.	Nextpayroll),	auditinstanties,	overheidsinstellingen	
en	aan	bedrijven	en/of	personen	die	zij	heeft	ingeschakeld	voor	het	uitvoeren	van	
bepaalde	taken	(waaronder	verwerkers).	Daarnaast	kan	Drijf-Kracht	de	
persoonsgegevens	van	relaties	doorgegeven	aan	anderen,	indien	Drijf-Kracht	daartoe	
verplicht	is	op	grond	van	geldende	wet-	en/of	regelgeving,	gerechtelijk	bevel	of	
vonnis	of	nadat	je	daarvoor	toestemming	hebt	verleend.		

3. Drijf-Kracht	bewaart	de	persoonsgegevens	van	relaties	niet	langer	dan	noodzakelijk	is	
voor	de	doeleinden	waarvoor	deze	gegevens	zijn	verzameld	en	zij	houdt	zich	hierbij	
dan	ook	aan	de	geldende	wet-	en/of	regelgeving.		

4. De	persoonsgegevens	van	relaties	worden	door	Drijf-Kracht	enkel	verwerkt	voor	de	
volgende	doeleinden:		

o -		Het	onderhouden	van	een	zakelijke	relatie;		



o -		Het	gebruikmaken	van	onze	dienstverlening	of	die	van	de	relatie;		
o -		Het	tot	stand	brengen,	onderhouden	en	uitvoeren	van	de	overeenkomst			

tussen	Nextpayroll	(sec	bij	flexibele	inzet)	en	de	(onderneming	van	de)	relatie;		
o -		Het	verstrekken	van	informatie	of	het	doen	van	aanbiedingen	inzake	onze	

dienstverlening	en	overige	activiteiten;		
o -		Het	verlenen	van	toegang	tot	de	besloten	webomgeving	van	Nextpayroll;		
o -		Het	voldoen	aan	wettelijke	verplichtingen	die	op	Drijf-Kracht	rusten.		

5. De	persoonsgegevens	van	relaties	worden	slechts	verwerkt,	indien	aan	een	van	de	
volgende	voorwaarden	(grondslagen)	is	voldaan:		

o -		Je	hebt	toestemming	gegeven;		
o -		Het	is	noodzakelijk	voor	de	uitvoering	van	een	overeenkomst	waarbij	je	

betrokken	bent;		
o -		Het	is	noodzakelijk	om	te	voldoen	aan	een	wettelijke	verplichting	die	op	

Drijf-Kracht	rust;		
o -		Het	is	noodzakelijk	voor	de	behartiging	van	de	gerechtvaardigde	belangen	

van	Drijf-Kracht	of		

een	derde,	behalve	wanneer	de	belangen	of	de	grondrechten	en	de	
fundamentele	vrijheden	van	jou	zwaarder	wegen	dan	de	belangen	van	Drijf-
Kracht	en/of	de	derde.		

Algemeen		

Artikel	9	Bescherming	persoonsgegevens		

1.	Drijf-Kracht	treft	verschillende	beveiligingsmaatregelen	(zowel	organisatorisch	als	
technisch)	om	ervoor	te	zorgen	dat	jouw	persoonsgegevens	-	die	Drijf-Kracht	verwerkt	-	
worden	beschermd.	Indien	en	voor	zover	gegevens	worden	verstrekt	aan	verwerkers	die	
namens	ons	diensten	verlenen	en/of	opdrachten	uitvoeren,	zijn	wij	met	hen	
overeengekomen	dat	zij	de	persoonsgegevens	eveneens	optimaal	beveiligen.		

Artikel	10	Derden		

1. Drijf-Kracht	deelt	geen	persoonlijke	gegevens	van	jou	die	je	aan	Drijf-Kracht	hebt	
verstrekt,	behalve	(1)	met	jouw	toestemming	(2)	zoals	beschreven	in	dit	
privacyreglement	of	(3)	aan	daartoe	bevoegde	instanties.		

2. Drijf-Kracht	schakelt	derde	partijen	en/of	verwerkers	in	om	diensten	te	verrichten,	
zoals	het	beheer	en	de	beveiliging	van	haar	systemen.	Het	kan	zijn	dat	Drijf-Kracht	
persoonsgegevens	verstrekt	aan	deze	derde	partijen	en/of	verwerkers.	Drijf-Kracht	
autoriseert	deze	partijen	uitsluitend	om	deze	gegevens	te	gebruiken	in	verband	met	
de	diensten	die	ze	verrichten.		

	

	

	



Artikel	11	Jouw	rechten		

1.	Je	hebt	op	grond	van	de	geldende	wet-	en	regelgeving	-	en	overeenkomstig	de	daarin	
opgenomen	voorwaarden	-	de	volgende	rechten:		

om	inzage	te	vragen	in	jouw	persoonsgegevens;	
om	rectificatie	van	onjuiste	persoonsgegevens	te	verkrijgen;	
om	onvolledige	informatie	compleet	te	maken;	
in	bepaalde	gevallen	om	jouw	persoonsgegevens	te	laten	wissen;	
in	bepaalde	gevallen	om	jouw	persoonsgegevens	te	laten	"beperken";	
in	bepaalde	gevallen	om	bezwaar	te	maken	tegen	de	verwerking	van	jouw	
persoonsgegevens;	
in	bepaalde	gevallen	om	jouw	persoonsgegevens	te	verkrijgen	en	over	te	dragen;	
om	een	klacht	in	te	dienen	bij	een	toezichthoudende	autoriteit;	
onverwijld	geïnformeerd	te	worden	door	Drijf-Kracht,	wanneer	er	een	inbreuk	in	verband	
met	persoonsgegevens	heeft	plaatsgevonden,	die	waarschijnlijk	een	hoog	risico	inhoudt	
voor	jouw	rechten	en	vrijheden,	tenzij	Drijf-Kracht	hiertoe	niet	verplicht	is	op	grond	van	de	
van	toepassing	zijnde	wet-	en	regelgeving.	
Het	kan	zijn	dat	wij	in	bepaalde	gevallen	het	recht	hebben	om	jouw	verzoek	te	weigeren.	In	
dat	geval	zullen	we	de	weigering	toelichten.		

Voor	de	uitvoering	van	jouw	bovengenoemde	rechten,	kan	je	een	e-mail	zenden	naar	
info@Drijf-Kracht.nl.		

Artikel	12	Wijzigingen		

Dit	privacyreglement	kan	van	tijd	tot	tijd	worden	gewijzigd,	indien	nieuwe	wet-	en	
regelgeving	daartoe	aanleiding	geeft.	Het	meest	actuele	privacyreglement	kan	je	vinden	op	
de	onze	website.	Drijf-Kracht	raadt	je	aan	om	dit	privacyreglement	door	te	nemen,	zodat	je	
op	de	hoogte	bent	van	hoe	Drijf-Kracht	met	jouw	persoonsgegevens	omgaat.		

Artikel	13	Contact		

1. Mocht	je	vragen	of	klachten	hebben	met	betrekking	tot	het	privacy	beleid	van	Drijf-
Kracht,	neem	dan	contact	met	de	contactpersoon	Bescherming	persoonsgegevens.	
Dit	kan	per	e-mail	via	info@Drijf-Kracht.nl	of	per	post	naar	Hoofdstraat	55	4484	CC	
Kortgene,	t.a.v.	Drijf-Kracht	Je	kunt	ons	telefonisch	bereiken	op	telefoonnummer	06-
52346720.		

2. Drijf-Kracht	zal	jouw	vragen	of	klachten	in	behandeling	nemen	en	daar	uiterlijk	
binnen	één	maand	op	reageren.		

	


